INTELIGENTNÍ HODINKY TIMEZY

PŘÍRUČKA UŽIVATELE
Elegantní a sportovní hodinky Timezy jsou třída sama o sobě! Umožňují více než 100+ funkcí, kterými
vás nadchnou. Hodinky nabízí připojení pomocí systému Bluetooth, fungují jako krokoměr a nabízejí
možnost spojení se všemi druhy mobilních telefonů.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití který uschovejte pro další možnou potřebu.
OBSAH BALENÍ

1x chytré hodinky Timezy
1x dobíjecí kabel
1x návod k použití
1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
-

Model: KW19-B
Barva: černá, bílá, modrá, růžová
Rozlišení: 240 x 240 px

-

Baterie: lithium-polimerová
Kapacita baterie: 140 mAh

-

Pohotovostní doba: 8 dni
Pracovní čas: 3 dni
Dobíjení: 2 hodiny
Bluetooth: 4.0
Podpora: iPhone OS 9.0 & Android OS 5.0
SIM karta: ne

-

Jazyky: angličtina, čínština, francouzština, němčina, španělština, italština, polština

-

Voděodolnost: IP67 (absolutní ochrana při potopení pod hladinu v rozmezí od 15 cm do 1 m)
Rozměry: 39 mm x 36 mm x 12 mm
Délka pásku: 24,5 cm
Váha: 0,0350 kg
Váha balení: 0,1000 kg

-

Displej na dotyk: 1.3” IPS
Tělo: kovová slitina
Materiál: silikonový pásek + sponka z nerezavějícího kovu
Aplikace: Da Fit
Dovozce: PJU d.o.o.

DOBÍJENÍ
-

Před prvním použitím je potřeba hodinky nabít na plnou kapacitu pomocí plnící stanice.

Na dně plnící stanice se nacházejí dva magnetky (označeno na fotografii nahoře), na které hodinky
položíte (zakroužkováno bíle). - Plnící kabel můžete zasunout do vstupu na počítači nebo adaptéru
mobilního telefonu.

-

APLIKACE DA FIT
-

-

Jakmile jsou hodinky plně nabité, v Marketu Play (anglicky: Google Play) vyhledejte mobilní
aplikaci Da Fit kterou si stáhněte. Můžete také naskenovat QR kód (v tomto případě se doporučuje
použití vyhledávače pro skenování kódů a stáhnutí aplikace), kód naleznete na dně balení.
Uživatelé Apple: Pokud je zařízení v režimu stand by delší čas (více než 2 hodiny), systém iOS
smaže aplikaci a odpojí hodinky. Hodinky znovu zapněte, zařízení se automaticky spárují.

-

Uživatelé systému Android:Jakmile stáhnete aplikaci je potřeba v nastaveních zapnout její funkci
v pozadí.

-

Otevřete aplikaci a nastavte osobní data:

-

Po nastavení osobních dat se vraťte na začátek, stlačte »TO ADD« (»přidat zařízení«):

Zapněte bluetooth a vyberte zařízení s názvem KW19-B:

-

Po úspěšném spárování hodinek a aplikace, vás systém automaticky vrátí na začátek a můžete začít
hodinky používat.
Stiskněte ikonu hodinek, která se nachází dole uprostřed, zobrazí se vám následující funkce:

Watch faces (»Displej hodinek«): Stlačte watch faces a vyberte zobrazení číslic:

-

-

Notifications (»Upozornění«): Stlačte Notifications ,otevřou se vám všechny programy ke kteým
budete moci přijímat upozornění.

Alarms (»budíky«): Tato funkce vám umožňuje nastavení tří různých budíků. Stlačte alarm a
vyberte vámi zvolený čas.

-

-

Shutter (»Kamera«):
• Uživatelé Android: V aplikaci vyberte funkci Shutter a na hodinkách se vám zobrazí
funkce kamery. Stiskněte ikonu a fotoaparát vytvoří fotografii která se automaticky uloží
do vašeho zařízení.
•

-

Uživatelé Apple: Na vašem mobilním zařízení otevřete fotoaparát a stiskněte ikonu
Shutter, pro vytvořrní fotografie na hodinkách.

Others (»Ostatní funkce«): Inteligentní hodinky vám nabízí i další funkce:

•

Find Device (»vyhledat zařízení«): Stlačte Find Device a hodinky zavibrují.

•

Time Formats (»časový formát«): Funkce vám umožní výběr formátu 24- in 12-. •
Do No Disturb (»Nerušit«): Tuto funkci si můžete nastavit pro vámi zvolené období.
Reminders To Move (»Upozornění k pohybu«): Funkce je aktivovaná mezi 10:00 a
22:00 hod

•

•
•
•

-

Language (»jazyky«): Inteligentní hodinky podporují angličtinu, čínštinu, němčinu,
francouzštinu, španělštinu, italštinu a polštinu.
Zvednutí ruky: Zvednutím ruky se displej hodinek zapne automaticky.
Weather (»počasí«): Funkce vám umožňuje nastavení lokace. Údaje o počasí se
osvěží každé dvě hodiny.

Upgrade (»aktualizace«):V případě nové verze ji můžete aktivovat a aktualizovat.

HLAVNÍ FUNKCE
-

Základní funkce,
Pedometer,
Monitorování spánku,

-

Měření tepu,

-

Měření krevního tlaku,

-

Měření kyslíku v krvi,

-

Sportovní režimy,

-

Počasí,
Zprávy,
Kamera,
Poslech hudby.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
-

ZAPNUTÍ: Hodinky zapnete stlačením a podržením hlavního tlačítka na straně hodinek po dobu 5
vteřin. V režimu standby stačí krátké stisknutí hlavního tlačítka.

-

VYPNUTÍ: Hlavní tlačítko stiskněte na 5 sekund, hodinky se vypnou.

-

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ: Dlouhým podržením prstu v dolní části dislpeje hodinek se vám
Zobrazí název zařízení, adresa Bluetooth, stav baterie a pod.:

-

Projeďte prstem po displeji směrem dolů »do not disturb« (»nerušit«), nastavení kontrastu, »find
device« funkce (»vyhledat zařízení«), uzavření displeje, ikony pro spárování, stav baterie a
zobrazení dalších funkcí.

PEDOMETER
-

Počet kroků můžete sledovat na hodinkách i v aplikaci.
Po úspěšném spárování hodinek a telefonu se přenesou všechny údaje o počtu krocích do telefonu.

MONITORING SPÁNKU
-

-

Hodinky automaticky spustí aplikaci pro monitorování spánku mezi 20:00 a 10:00.
Pokud nosíte hodinky i při spaní můžete si ráno zkontrolovat všechny údaje o vašem spánku.
Po úspěšném spárování hodinek a telefonu se budou tyto údaje ukládat a aktualizovat
automaticky. Hodinky zhodnotí kvalitu spánku automaticky.
Tyto údaje budou úplné pouze při celonočním spánku, jakmile vstanete, tyto údaje nebudou
dále monitorovány.
Vzhledem na různé fáze spánku může přicházet k odchylkám v posbíraných datech.

MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU
-

Pokud údaje k měření nejsou k dispozici, zobrazí se »000Bpm«.
V hodinkách vyhledejte ikonu pro měření tepu. Pro test měření stiskněte diplej po dobu 2 vteřin.
Testované údaje se zobrazí na displeji.
Senzory měří vždy údaje za posledních 30 seknud, pak jsou tyto údaje aktualizoavné.
Řemínek hodinek musí bít na zápěstí umístěn správně, tedy ne příliš zatáhnutý ani příliš uvolněný.
V opačném případě bude u měření docházet k odchylkám

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
-

Na hodinkách stlačte ikonu pro měření tlaku, pak změřte požadované údaje. Výsledky se
zobrazí na displeji hodinek.

MĚŘENÍ HLADINY KYSLÍKU V KRVI
- Na dispelji vyhledejte funkci pro měření hladiny kyslíku v krvi a stlačte ji. Výsledky se zobrazí na
displeji hodinek. Po ukončeném měření můžete měření opakovat znova.

SPORTOVNÍ REŽIMY
-

Hodinky pokrývají sedum režimů: chůze, běh, cyklistika, skákání, badminton, košíková & fotbal.
Vyhledejte v hodinkách ikonu pro sportovní režimy a vyberte zvolený sport:

-

Zobrazí se následující údaje: počet kroků, vzdálenost, spálené kalorie, srdeční tep, celkový čas
cvičení. Aplikaci zastavíte dlouhým stisknutím displeje.
Údaje o aktivitě si můžete naložit do aplikace ve vašem mobilním telefonu. V hodinkách si tyto
údaje prohlédnout nelze.
Poznámka:Údaje o aktivitě se uloží pouze v případě, že cvičíte déle než 2 minuty nebo měříte
srdeční tep.

POČASÍ
- Pokud v aplikaci zapnete funkci pro zobrazení počasí, budou tyto údaje zobrazeny na displeji
hodinek. Aktualizace probíhá jednou za dvě hodiny.

ZPRÁVY
-

V aplikaci níže uprostřed stlačte ikonu hodinek, pak otevřete funkci
»Notifications« resp oznámení kde si nastavíte která upozornění si přejete odebírat.

-

Údaje z mobilního telefonu se zesynchronizují.

-

Vyhledejte na hodinkách ikonu pro zprávy, dlouhým stisknutím displeje se vám zobrazí nepřečtené
zprávy.
Automaticky je zobrazeno 5 posledních zpráv. V případě, že obdržíte více než 5 zpráv, starší
nebudou zobrazeny. Zpráva se automaticky smaže pokud ji po přečtení podržíte více než 2 sekundy.
Zprávy z telefonu můžete ukládat do hodinek pomocí aplikace a synchronizovat je.
Funkce nepodporuje možnost odpovídání na zprávy.
Hlasové zprávy: Zobrazují pouze písemné upozornění, není možnost poslechu.

KAMERA
- Pokud si přejete fotografovat na dálku, klikněte na ikonu kamery na displeji, která se vám zobrazí i na
hodinkách. Stisknutím ikony uděláte fotografii.

POSLECH HUDBY
-

Dlouhým stisknutím ikony se vám otevře přehrávač.
Posunování skladeb ovládáte opětovným stlačením ikony pro přehrávání.
Krátkým stisknutím ikony se vrátíte na začátek funkce. Doporučujeme mít vždy ikonu přehrávače
v popředí. Některá mobilní zařízení můžou mít potíže s přehráváním hudby v pozadí.

OSTATNÍ FUNKCE
-

Ostatní funkce: Pro prohlížení ostatních funkcí stiskněte ikonu »Other« ve spodní části dospleje
hodinek. Krátkým stisknutím dolní části se vám zobrazí funkce.

-

Zpátky: Na začátek se vrátíte dlouhým stisknutím ikony.

-

Stopky: Dlouhým stisknutím displeje začnete měřit čas. Krátkým měření vypnete. Opětovným
dlouhým stisknutím údaje smažete.
Mute (»Bez zvuku«): Dlouhým stisknutím ikony funkci aktivujete nebo deaktivujete.
Brightness (»Světlost«): Dlouhým stisknutím ikony nastavujete světlost displeje..
Reset (»Resetování«): Dlouhým stisknutím nastavíte hodinky zpět na tovární režim.
Power off (»Vypnutí«): Hodinky vypnete dlouhým stisknutím ikony.

-

BEZPEČNOSTNÍ OMEZENÍ
-

-

-

Pro bezchybné fungování hodinek se doporučuje využití jedné aplikace, ne více aplikací najednou.
To totiž může způsobovat chyby v přenosu dat a funkce nebudou plnohodnotné.
Poznámka: Na některých zařízeních Android nebude možné hodinky spárovat. V tomto případě
nastavíte spárování způsobem v nastaveních kde vyberete »neznámý zdroj«.
Pokud od vás mobilní zařízení vyžaduje přístup stiskněte »allow« (»povolit«), aby jste se vyhli
povolení aplikace, když tato není otevřená, kvůli čemu pak nebude možné přeskenování QR kódu,a
omezení funkcí jako je fotografování na dálku nebo další funkce. Stisknutím »povolit« nebudete
blokovat funkce vašeho telefonu. Ty jsou limitovány pouze připojením systémem Bluetooth mezi
hodinkami a telefonem.
Některé androidní aplikace můžou být omezeny, to záleží i na otevřené aplikaci hodinek v pozadí.
- Nastavení fungování aplikace v pozadí na zařízeních Android: »Nastavení« na mobilním
zařízení 
»Aplikace a notifikace«  »Da Fit«  »Povolení« (samotné zobrazení se může rozlišovat
vzhledem k verzi Android v zařízení)
Zařízení nepodporuje rychlé dobíjení. Během dobíjení nesmí být hodinky vlhké od vody nebo potu
aby nedošlo k jejich poškození.

-

Výrobek je určen pro elektronické monitorování a neslouží jako zdravotní pomůcka.

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB
-

V případě výskytu chyb při použití výrobku postupujte dle uvedených postupů. V případě, že vám
tyto postupy nepomůžou, obraťte se na úřední servis nebo prodávajícího.

-

Hodinky se nezapnou: Stiskněte displej a podržte jej po dobu 3 vteřin. V případě, že se hodinky
nezapnou zkontrolujte stav baterie. Jestli je stav baterie nízký, dobijte baterii výrobku.

-

Hodinky se vypínají samy od sebe: Stav baterie je nízký, dobijte baterii.

-

Krátká životnost baterie: Může se vyskytnout u nedostatečně dobité baterie hodinek. Hodinky se
musí dobíjet alespoň 2 hodiny. V případě nefungujícího dobíjecího kabelu jej prosím vyměňte.

-

Potíže s připojením Bluetooth: Zařízení vypněte a zase zapněte. Zapněte bluetooth a zařízení
opětovně spárujte.

-

Nesprávné údaje o spánku: Monitor spánku je nastaven tak, aby zapisoval údaje o spánku v
nočním čase. Pásek musí být správně umístěn jinak může docházet ke chybám nebo výpadkům
monitoringu. Monitor se nezaktivuje při spánku přes den, funguje pouze od 20:00 do 10:00.

UPOZORNĚNÍ!
-

Hodinky nevystavujte přílišné teplotě.
Neházejte s nima o zem.
Nevystavujte je vodě po delší dobu.
V případě jakýchkoliv závad hodinky nepoužívejte.

